
Nowa Wieś Głubczycka to miejscowość położona na obszarze objętym 
Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej 
Ziemi”. LGD jest ważnym partnerem w realizacji wielu społecznych, 
inspirujących wydarzeń w tym regionie – również w naszym sołectwie.

Projekt, w ramach którego powstał „Przepiśnik z Płaskowyżu” objął 
swoim zasięgiem wszystkie gminy dwóch powiatów: głubczyckiego 
i prudnickiego. Rysunki ogródków i warzyw do niniejszej edycji wykonali 
uczniowie szkoły podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łączniku (gm. Biała).

Wydawnictwo – podobnie, jak gra terenowa „(od)Nowa Wieś 
– 20 pytań na 20 lat” – będzie do pobrania na stronach internetowych: 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Głubczyckiej oraz 
LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Przepiśnik
z Płaskowyzu.



Przepiśnik z Płaskowyżu
Kuchnia regionalna to charakterystyczny wyznacznik subregionu, jakim 
jest Płaskowyż Głubczycki. Tradycje kulinarne specyficzne dla obszaru 
kultywowane są przez mieszkańców do teraz: barszcz z chrzanem oraz 
bułki galicjanki to potrawy z Nowej Wsi Głubczyckiej (gm. Głubczyce), 
gulasz Sobieski - opolski produkt tradycyjny - to receptura pochodząca 
z Pilszcza (gm. Kietrz). Ciasto „jeż” z Kazimierza (gm. Głogówek), którego 
charakterystyczny kształt „jeża” z kolcami, nosem, uszkami i ogonkiem 
znają mieszkańcy nie tylko tej wsi i który został wpisany na listę produktów 
tradycyjnych w 2005 to kolejna obowiązkowa pozycja w kulinariach 
obszaru. W regionalnym menu pojawiają się również „pierogi dobre” 
z Dzierżysławia (gm. Kietrz), bałabuszki drożdżowe, eierstich- kluseczki 
jajeczne, einlauf, makówki, kugiel ziemniaczany, kwas wiśniowy. Na listę 
produktów tradycyjnych województwa opolskiego wpisane są: „śląskie 
niebo”, czyli danie mięsne nazywane też „śląski raj’ lub „śląski przysmak”, 
przygotowywane z gotowanego, wcześniej uwędzonego mięsa, które 
polewa się sosem ze suszonych śliwek robionym na wywarze z wędzonki.

Tradycyjne potrawy są prezentowane podczas konkursów organizowanych 
dla kół gospodyń wiejskich, prezentacji stołów bożonarodzeniowych 
i wielkanocnych, organizowanych w gminach. Zapraszamy do odwiedzenia 
obszaru i docenienia regionalnej kuchni Płaskowyżu Głubczyckiego.

Przydomowy ogródek warzywny
Najsmaczniejsze potrawy to te, w których mamy szansę wykorzystać 
zdrowe, pochodzące ze znanego źródła – najlepiej z własnego ogródka 
warzywniczego, ze swojego sadu, zielnika. Warto pamiętać o kilku zasadach 
związanych z organizacją przydomowego „małego raju”.

Miejsce: powinno być mocno i długo nasłonecznione, aby rośliny rosły 
szybciej, a warzywa były smaczne i bogate w witaminy. Dużo słońca wymagają 
głównie rośliny takie jak sałata czy szpinak, które w cieniu mają tendencję do 
gromadzenia azotanów, a także wszelkie warzywa ciepłolubne, jak pomidor 
czy papryka. Ważna jest również dostępność zagonów – musimy przewidzieć 
konieczność podlewania upraw, a jeśli nasz teren jest zbyt wilgotny, a po 
deszczu stoi w nim woda – zaplanować grządki podwyższone.

Gleba: przed rozpoczęciem uprawy ziemię należy użyźnić i wzbogacić 
w materię organiczną, a często również odkwasić (dla większości warzyw 
najlepsze jest pH gleby w zakresie 6-7,5).

Osłony upraw: w tym celu najczęściej wykorzystywane są tunele i folie, 
ale warto pamiętać, że naturalną osłoną ogródka warzywnego (zwłaszcza od 
silnych i zimnych wiatrów) jest żywopłot. Ich rolą jest także poprawa estetyki, 
podzielenie przestrzeni, ochrona przed hałasem. Szybko rosnące krzewy, 
które można wykorzystać w tworzeniu żywopłotów to ligustr pospolity, 
karagana syberyjska, pęcherznica, czy forsycja.

Ścieżki i zagony: najprostszym i bardzo praktycznym rozwiązaniem 
jest wyodrębnienie głównej ścieżki w ogrodzie, która powinna być dość 
szeroka – nie mniej niż pół metra, biegnącej przez środek zaplanowanego 
warzywniaka. Od niej, prostopadle, w układzie północ-południe, powinny 
odchodzić zagony o szerokości nie większej jak 1,2 m, odległość między 
nimi to około 30 cm. Pamiętajmy, że w ogrodzie musimy się swobodnie 
poruszać pieląc i wykonując inne prace pielęgnacyjne, a czasami wjechać 
taczką, czy innym urządzeniem.



składniki:

czy wiecie...

sposób przygotowania:

Zimowa sałatka
z ogórków i fasolki szparagowej

• 2 kg ogórków
• 2 kg fasoli szparagowej
• 1 szkl. octu
• 1 kg cebuli 

• ½ szkl oleju
• 2 szkl cukru
• 2 małe słoiki koncentratu
• 4 łyżki soli

…że fasolę szparagową najlepiej sadzić w ziemi, w której wcześniej 
uprawialiśmy warzywa kapustne, cebulowe, pomidory i ogórki? Nie powinno 
się jednak sadzić fasoli po marchwi i pietruszce, ze względu na ryzyko 
wystąpienia chorób i szkodników...

Fasolkę szparagową należy gotować przez 20 minut, po ugotowaniu pokroić 
na kawałki długości dwóch centymetrów i połączyć z pozostałymi składnikami, 
doprawić do smaku.
Gotową sałatkę przełożyć do słoiczków i zagotować.



składniki:

czy wiecie...

sposób przygotowania:

Zupa gulaszowa

• 1,40 kg łopatki
• 2 marchewki
• 1 pietruszka
• 1 cebula

• 1 papryka
• 0,5 kg pieczarek
• 5 ziemniaków

•  przyprawy: 
pieprz, sól maga, 
koncentrat, 
zasmażka.

… że własne zioła to najlepsze i najzdrowsze przyprawy? Nie muszą rosnąć 
na wielkich grządkach, wystarczy, że przeznaczymy na ich uprawę od 0,25 
do 2,0 m2 powierzchni ogródka lub posadzimy je w skrzynkach. Roślinom 
silnie rosnącym jak mięta, lebiodka, melisa, szałwia, rumianek  należy 
zapewnić więcej miejsca i nie powinno się ich sadzić w pobliżu roślin słabo 
rosnących, jak bazylia, majeranek czy rozmaryn. 

Mąkę usmażyć na margarynie na złoty kolor, można dodać sos pieczeniowy 
ciemny. Mięso podsmażyć, podlać wodą, pieczarki ugotować i wraz z wodą 
dodać do zupy. Warzywa zetrzeć na tarce.



składniki:

sposób przygotowania:

Sernik z kratką

ciasto
• 35 dag mąki
• ½ kostki margaryny
• 1 szkl. cukru
• 2 żółtka
•  2 łyżki kwaśnej śmietany
•  2 łyżeczki proszku do pieczenia

Z tych składników należy 
zagnieść kruche ciasto.
ser
• 1 kg sera
• 6 jaj 
• 1 margaryna
• ¾ szkl. cukru
• 1 budyń śmietankowy

Margarynę utrzeć z cukrem, dodać 6 żółtek, budyń i ucierać mikserem. Na 
końcu dodać pianę z białek – całość lekko wymieszać. Na blachę wyłożyć 
¾ ciasta, nakłuć widelcem – na powierzchnię wyłożyć ser, a na nim z reszty 
ciasta zrobić kratkę (cienkie wałeczki ułożone prostopadle). 
Piec 1 godzinę w temperaturze 175 ºC.



składniki:

czy wiecie...

sposób przygotowania:

Kutia

•  ½ kg pszenicy na kutię
• 10 dag rodzynek
•  10 dag orzechów włoskich

• 15 dag maku
• ¾ szkl. miodu

…że olej z kiełków pszenicy to bogate źródło niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (NNKT), które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
naszego organizmu? a także: fitosteroli, karotenów, lecytyny i składników 
mineralnych. Olej te z innych olejów roślinnych wyróżnia największa zawartość 
witaminy E. Zarodki ziarna pszenicy zawierają witaminy z grupy B (B1, B2, B3), 
witaminę A, D i E oraz błonnik, fosfolipidy i fitosterole. To również bogate źródło 
związków mineralnych, jak sód, wapń, magnez, potas, siarka, żelazo, fosfor.

Pszenicę należy ugotować i odcedzić na sicie. Dodać do niej pokrojone 
rodzynki i orzechy. Mak sparzyć i gotować przez ½ godziny. Przemleć przez 
maszynkę dwa razy i dodać do kutii. Na końcu dodać do połączonych 
składników miód i wszystko wymieszać.



składniki:

czy wiecie...

sposób przygotowania:

Roladki
ze szpinakiem

• 6 plastrów schabu
• 10 dag szpinaku (rozmrozić)
• 6 plastrów sera
• 1 ząbek czosnku, cebula
• 2 duże pieczarki

• sól, pieprz, majeranek
• 2 jajka 
• bułka tarta 
• olej

…że szpinak jest łatwy w uprawie i wzbogaca codzienną dietę o wartościowe 
składniki? Warzywo to najlepiej uprawiać na glebach cięższych, piaszczysto-
gliniastych, żyznych, niezakwaszonych. Stanowisko do uprawy szpinaku 
powinno być słoneczne i zaciszne. Mawiają, że dla trzyosobowej rodziny 
wystarczy zaledwie pięć roślin!

Schab rozbijamy cienko, doprawimy solą, pieprzem, majerankiem. Na mięso 
nakładamy warstwę farszu, który przygotowujemy wcześniej, smażąc czosnek, 
cebulę i pieczarki. Następnie nakładamy surowy szpinak i przykrywamy serem. 
Tak przygotowany schab zwijamy, spinamy wykałaczkami, panierujemy w jajku 
i w bułce tartej oraz smażymy. Podczas smażenia poziom oleju powinien 
okrywać roladkę do połowy. Po usmażeniu należy odsączyć z oleju.



masa jabłkowa

ciasto

masa orzechowa

przekładanie

masa serowa

czy wiecie...

składniki: 
•  2 szt galaretki zielonej np. agrestowej
• 1 kg jabłek
• cukier do smaku
przygotowanie:
Jabłka usmażyć, gdy będą gotowe 
dodać 2 galaretki i dobrze rozmieszać, 
posłodzić (ciasto najlepiej smakuje, 
gdy masa jest lekko kwaśna)

składniki: 
• 3 szkl. mąki
• 1 szkl. cukru pudru
• 2 jajka
•  1 łyżeczka proszku do pieczenia 
• 1 margaryna
• 1 cukier waniliowy
przygotowanie:
Zagnieść ciasto i podzielić na trzy 
placki. Każdy placek piec osobno 
w temp .180 ºC przez ok 10 min.

składniki: 
•  10 dag mielonych orzechów włoskich
• 10 dag cukru
• 10 dag margaryny
przygotowanie:
Wszystk ie sk ładnik i usmażyć 
uważając, aby orzechy się nie 
przypaliły.

kolejność warstw ciasta i masy:
ciasto/masa serowa/ 
ciasto/masa jabłkowa/ 
ciasto/masa orzechowa.

składniki: 
•  0,70 kg sera białego,
• 3 żółtka (białka ubić)
• 10 łyżek cukru
• 1 cukier waniliowy
•  ½ kostki margaryny (roztopić)
• ½ szkl. melka 
•  1 łyżką mąki ziemniaczanej
• 1 cytryna
przygotowanie:
Mleko wymieszać z 1 łyżką mąki 
z iemniaczane j.  Żó ł tka utrzeć 
z cukrem, dodać zmielony ser, 
następnie roztopioną margarynę, 
gdy masa dwa razy zakipi, dodać 
mleko wycisnąć sok z 1 cytryny 
i dalej gotować, potem dodać ubite 
białka i zagotować. Masę wykładać, 
gdy będzie jeszcze gorąca.

…że gotowane, tarte jabłka stosuje się na biegunkę u dzieci oraz niestrawność 
i chorobę wrzodową u osób dorosłych? Herbatka ze skórek jabłka jest 
doskonałym środkiem do płukania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła, 
a domowy ocet jabłkowy, wypijany codziennie w proporcjach: 2 łyżeczki 
octu wymieszane z 2 łyżeczkami miodu i 1/2 szklanki przegotowanej wody, 
uzupełnia potas w organizmie, hamuje rozwój infekcji i poprawia trawienie.

Sernik jabłecznik
z orzechami



składniki:

czy wiecie...

sposób przygotowania:

 zalewa 
• 1 mały przecier pomidorowy
• 500 g ketchupu 

• magi, sól, pieprz, woda.
Wszystko razem roztrzepać i zalać 
tym rybę.

…że sposobem na uprawę zdrowych krzaczków pomidorów jest położenie 
nasączonej mlekiem kromki chleba lub kłębu świeżej pokrzywy bezpośrednio 
pod korzenie pomidora? A jeśli używamy do wzmacniania upraw kompostu, 
należy pamiętać, aby nie było w nim żadnych części ziemniaka!

2 kg mrożonego morszczuka usmażyć, następnie układać w słoiku warstwami 
z cebulą (plastry), zielem angielskim i liściem laurowym

Ryba zapiekana
w pomidorach



składniki:

czy wiecie...

sposób przygotowania:

• 1 kg mąki
• 0,5 l mleka
• 3 jajka
• ¾ kostki drożdży
• 0,5 kostki margaryny
• sól
Ze składników zagnieść ciasto 
i formować bułki z farszem wewnątrz.

farsz:
•  kasza gryczana zagotowana
• ser biały twaróg
• ziemniaki zagotowane
• kefir
• sól, pieprz.

…że kasza gryczana posiada właściwości odkwaszające organizm? Obniża 
też ciśnienie krwi, co zawdzięcza dużej zawartości potasu. Jest bogata 
w prozdrowotne pierwiastki: witaminy – B1, B2, B6, PP oraz składniki 
mineralne: żelazo, potas, krzem, wapń i cynk. Pomaga w niedokrwistości 
przez dużą zawartość witaminy E, kwasu foliowego i żelaza.

Składniki wymieszać i doprawić do smaku.
Bułki posmarować białkiem i piec ok 35 min w temp 200 ºC.

Bułki z kaszą
gryczaną



składniki:

czy wiecie...

sposób przygotowania:

• 1 kg mąki,
• 10 dag drożdży
• ½ l mleka,
• 1 całe jajko
• 2 żółtka
•  ½ kostki margaryny 

roztopionej

•  przyprawy: 
1 łyżka oregano, 
sól, pieprz, 

farsz:
• ½ kg piersi
•  1 przyprawa 

do gyrosa

• 2 papryki czerwone
• 40 dag pieczarek
• 10 dag sera żółtego 
• 0,5 pora 
• 2 cebule
•  ½ łyżka przecieru 

pomidorowego.

…że cebula jest wrażliwa na brak w glebie składników pokarmowych takich, 
jak azot (warzywo nie rośnie i żółknie), fosfor (cebula rośnie bardzo powoli), 
potas (brązowieją jej wierzchołki szczypioru)? Ze względu na płytki system 
korzeniowy cebula jest też wrażliwa na niedobór wody. Cebulę zbiera się, 
gdy ponad połowa szczypioru na roślinach na grządce jest załamana…

Wszystko pokroić w drobną kostkę i podsmażyć oddzielnie; piersi bez tłuszczu, 
pieczarki bez tłuszczu, paprykę na niewielkiej ilości tłuszczu, do papryki można 
dodać por i cebulę. Po wystygnięciu wymieszać, ser zetrzeć na tarce.

Pierogi pieczone
z gyrosem



czy wiecie...

sposób przygotowania:

…że chrzan lubi lekkie, próchnicze podłoża i jasne stanowiska? Warzywo 
to dodaje się do potraw z buraków, ogórków kiszonych, twarogu, mięs, zup 
i sosów. Korzeń zawiera dużo witamin (C, A, B, E) oraz soli mineralnych (potas, 
magnez, wapń, fosfor, siarka). W ziołolecznictwie chrzan jest stosowany 
jako środek grzybobójczy, bakteriobójczy i przeciwwirusowy. Oprócz tego 
pobudza wydzielanie soków żołądkowych i pomaga w leczeniu kaszlu oraz 
chorób reumatycznych. Ma też ciekawe właściwości kosmetyczne - codzienne 
używany do przemywania twarzy usuwa piegi i przebarwienia skóry.

Na 10 litrów barszczu należy zagotować 8 litrów wywaru (zakwasu 
barszczowego lub ze świeżych buraków). 
1 litr śmietany kremówki połączonej z 15 jajkami, 20 łyżeczkami mąki, 200 
ml śmietany 12% - zmiksować i dodać do gotującego się barszczu. 
Po ostudzeniu, dodać starty świeży chrzan.

Barszcz 
wielkanocny

z chrzanem - kresowy



składniki:

czy wiecie...

sposób przygotowania:

•  1 kg mąki
• 1 jajko 
• płaska łyżeczka soli
• łyżka oleju 
• letnia woda
Zagnieść dość wolne ciasto, odstawić 
na ½ godziny by odpoczęło.

farsz
• 1,5 kg ziemniaków
• 0,5 kg sera białego 
• 2 cebule
• 2 łyżki margaryny
• sól, pieprz do smaku

…że biały ser poprawia przemianę materii i łagodzi stany mdłości wywołane 
zatruciem pokarmowym. Dlatego jego spożywanie polecane jest osobom 
cierpiącym na chorobę wrzodową oraz przy nadkwasocie żołądka. Dzięki 
zawartości witamin z grupy B poprawia stan skóry oraz zbawiennie wpływa 
na pracę narządu wzroku.

Ziemniaki ugotować, przepuścić przez praskę, ser zemleć, dodać podsmażoną 
na margarynie cebulę, sól, pieprz. Dobrze wymieszać ciasto i dość cienko je 
rozwałkować. Szklanką wykrawać krążki, na które łyżeczką nakładać farsz. 
Zlepić pieroga. Gotować w osolonej wodzie.

Ruskie pierogi



składniki:

czy wiecie...

sposób przygotowania:

Bułka
wigilijna

• 50 dag mąki
• 2 jajka 
• 3 dag cukru
• 300 ml mleka
• szczypta soli

• 3 łyżki oleju
• 2 łyżki maku 
• bułka tarta
• tłuszcze do formy

…że drożdże mają wiele szczególnych właściwości? Na oczyszczenie 
organizmu z toksyn polecany jest napój drożdżowy – usuwa także zmęczenie, 
poprawia wygląd cery. Napój stosuje się przez 30 dni: codziennie pijemy 
napój z grudki drożdży wielkości orzecha włoskiego zalanej niewielką ilością 
wrzącej wody, a następnie wrzącym mlekiem. Można dodać miód do smaku.

Drożdże rozetrzeć z cukrem, 1 łyżką mąki i 3 łyżkami letniego mleka. Gdy 
wyrosną połączyć z resztą składników: mlekiem, mąką, 1 jajkiem, solą 
i olejem. Odstawić do wyrośnięcia. Kiedy podwoi swoją objętość przełożyć 
do natłuszczonej i wysypanej bułką tarta formy. Posmarować jajkiem posypać 
makiem, wstawić do ciepłego piekarnika. Gdy wyrośnie, podwyższyć temp. 
do 200 ºC. Piec około 40 min.



czy wiecie...

składniki:

sposób przygotowania:

… że jajka są źródłem pełnowartościowego białka, łatwo przyswajalnego przez 
organizm, zawierającego wszystkie aminokwasy, w tym niezbędne, których 
organizm nie potrafi sam wyprodukować. Jajka to również źródło witaminy A, 
E, D i K, B2 i B12, kwasu pantotenowego i składników mineralnych: fosforu, 
potasu, sodu, wapnia, żelaza, magnezu, miedzi, cynku, selenu. W żółtku jest 
beta-karoten i luteina, która chroni oczy przed szkodliwym promieniowaniem 
UVA i UVB, zapobiega zwyrodnieniu plamki żółtej i poprawia widzenie. Jajko 
ważące ok. 50 g dostarcza 75 kcal i aż 6,2 g białka.

• 4 jajka
• ¾ szklanki, kwaśnej śmietany
• ¾ szklanki oleju

• 3 szklanki mąki wrocławskiej
• 3 łyżeczki proszku do pieczenia
• owoce sezonowe, np. jabłka

Wszystkie produkty połączyć i dokładnie wymieszać (widelcem) wyłożyć na 
wyścieloną papierem do pieczenia blaszkę i posypać owocami.
Piec 40 minut w temperaturze 180 ºC.

Ciasto owocowe



składniki:

czy wiecie...

sposób przygotowania:

Pączki
z ziemniakami

• 1 kg mąki tortowej (450)
• 10 dag drożdży
•  ¾ margaryny lub masło 

topione i ostudzone 
• 1 i 1/3 szklanki mleka
• 5 łyżek cukru

• 1 cukier waniliowy
• 4 jajka i 2 żółtka ubić
•  2 szklanki ziemniaków 

ugotowanych ostudzonych 
i wyciśniętych przez praskę.

• szczypta soli

że ziemniaki są raczej niskokaloryczne? Tak zwane „ziemniaki w mundurkach”, 
czyli ugotowane w skórce, dostarczają zaledwie 76 kcal/100 g, podczas gdy ta 
sama ilość chleba zawiera 250 kcal, a 100 g makaronu - 150 kcal. Ziemniaczane 
purée, czyli ziemniaki ucierane z dodatkiem mleka i masła zawierają 96 kcal 
w 100 gramach. Zagrożeniem dla idealnej sylwetki są klasycznie przyrządzane 
frytki: 274 kcal na 100 gramów oraz ziemniaczane chipsy: 568 kcal na 100g.

Drożdże rozpuścić w mleku, potem dodać ziemniaki, resztę składników 
zarobić i odstawić do wyrośnięcia. Następnie wyrabiać małe pączki (ręce 
zwilżyć olejem) i smażyć na głębokim oleju.



składniki:

składniki:

sposób przygotowania:

sposób przygotowania:

rozczyn:
• 1 szklanka mleka
• 10 dag drożdży
• 2 łyżki mąki

• 5 sztuk piersi z kurczaka 
• 2 woreczki mięsa mielonego (0,8 kg)
• 40 dag pieczarek
• 1 śmietana 30% kremówka (duża)
• 1 zupa cebulowa (np. knorr)

1 kg maki + 2 margaryny posiekać, dodać rozczyn, 2 jajka i 2 żółtka szczyptę 
soli. Zagnieść ciasto, włożyć do ściereczki związać i wrzucić do zimnej wody, 
a kiedy wypłynie, wyrobić na stolnicy dodając mąkę. Ciasto podzielić na 8 
równych części, każdy kawałek rozwałkować na około i podzielić na 8 części, 
dodać dżem. Zwijać rogaliki, smarować rozbitym jajkiem, obtoczyć cukrem 
i makiem. Piec w temperaturze 220 ºC około 15-20 minut. 

Piersi rozbić i ułożyć na blaszce posmarować olejem. Na piersi nałożyć mięso 
mielone, przygotowane tak, jak kotlety jak na mielone, tylko bez użycia bułki 
tartej. Na mięso nakładamy podsmażone pieczarki. Wszystko zalewamy 
śmietaną zmieszaną z zupą cebulową. Pieczemy przez 30-40 minut.

Rogaliki

Pieczeń
z piersi kurczaka



czy wiecie, że:

Zasady uprawy współrzędnej

Japońskie przysłowie mówi: „Jeśli chcesz być szczęśliwy przez jedną noc, 
upij się. Jeśli chcesz być szczęśliwy przez rok, zakochaj się. Jeśli pragniesz 
szczęścia przez całe życie, uprawiaj ogród”. Ogrodnictwo staje się współcześnie 
sposobem na zdrowe i świadome – pod względem ekologicznym – życie.
To również szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności osób 
starszych, których doświadczenia pozwalają na uzyskanie upraw 
niemal doskonałych. Uprawy warzywnicze, sadownictwo, zielarstwo 
i komponowanie barwnych rabat kwiatowych to również sztuka. W jej 
poznaniu pomogą podstawowe zasady. 

Uprawa współrzędna (ang. companion planting) to uprawianie obok 
siebie konkretnych gatunków warzyw, tak, aby sąsiedztwo to dało jak 
najwięcej korzyści, czyli jak najwięcej dorodnych zbiorów. Taka uprawa 
wymaga przede wszystkim dobrego zaplanowania zagonów. Skupia się 
na oddziaływaniu chemicznym (allelopatia), fizycznym (typ i tempo wzrostu, 
rodzaj systemu korzeniowego, okres wegetacji i termin dojrzałości zbiorczej) 
oraz zapotrzebowaniu warzyw na składniki pokarmowe.

Nie sadź obok siebie roślin (warzyw) z tej samej grupy i rodziny – np. warzyw 
psiankowatych – pomidora i ziemniaka.
Sadź obok siebie warzywa o różnym zasięgu systemu korzeniowego – 
pobierające składniki pokarmowe z różnych warstw gleby.
Sadź rośliny motylkowate – ich korzenie wchodzą w symbiozę z bakteriami, 
dzięki temu zwiększają zawartość azotu w glebie.
Nie sadź obok siebie warzyw o wysokich wymaganiach pokarmowych 
i wodnych  – będą konkurować ze sobą!
Sadź rośliny (warzywa) odstraszające szkodniki!

(źródło informacji ogrodniczych wykorzystanych w broszurze: wymarzonyogrod.pl)



Przepiśnik z Płaskowyżu
Kuchnia regionalna to charakterystyczny wyznacznik subregionu, jakim 
jest Płaskowyż Głubczycki. Tradycje kulinarne specyficzne dla obszaru 
kultywowane są przez mieszkańców do teraz: barszcz z chrzanem oraz 
bułki galicjanki to potrawy z Nowej Wsi Głubczyckiej (gm. Głubczyce), 
gulasz Sobieski - opolski produkt tradycyjny - to receptura pochodząca 
z Pilszcza (gm. Kietrz). Ciasto „jeż” z Kazimierza (gm. Głogówek), którego 
charakterystyczny kształt „jeża” z kolcami, nosem, uszkami i ogonkiem 
znają mieszkańcy nie tylko tej wsi i który został wpisany na listę produktów 
tradycyjnych w 2005 to kolejna obowiązkowa pozycja w kulinariach 
obszaru. W regionalnym menu pojawiają się również „pierogi dobre” 
z Dzierżysławia (gm. Kietrz), bałabuszki drożdżowe, eierstich- kluseczki 
jajeczne, einlauf, makówki, kugiel ziemniaczany, kwas wiśniowy. Na listę 
produktów tradycyjnych województwa opolskiego wpisane są: „śląskie 
niebo”, czyli danie mięsne nazywane też „śląski raj’ lub „śląski przysmak”, 
przygotowywane z gotowanego, wcześniej uwędzonego mięsa, które 
polewa się sosem ze suszonych śliwek robionym na wywarze z wędzonki.

Tradycyjne potrawy są prezentowane podczas konkursów organizowanych 
dla kół gospodyń wiejskich, prezentacji stołów bożonarodzeniowych 
i wielkanocnych, organizowanych w gminach. Zapraszamy do odwiedzenia 
obszaru i docenienia regionalnej kuchni Płaskowyżu Głubczyckiego.

Przydomowy ogródek warzywny
Najsmaczniejsze potrawy to te, w których mamy szansę wykorzystać 
zdrowe, pochodzące ze znanego źródła – najlepiej z własnego ogródka 
warzywniczego, ze swojego sadu, zielnika. Warto pamiętać o kilku zasadach 
związanych z organizacją przydomowego „małego raju”.

Miejsce: powinno być mocno i długo nasłonecznione, aby rośliny rosły 
szybciej, a warzywa były smaczne i bogate w witaminy. Dużo słońca wymagają 
głównie rośliny takie jak sałata czy szpinak, które w cieniu mają tendencję do 
gromadzenia azotanów, a także wszelkie warzywa ciepłolubne, jak pomidor 
czy papryka. Ważna jest również dostępność zagonów – musimy przewidzieć 
konieczność podlewania upraw, a jeśli nasz teren jest zbyt wilgotny, a po 
deszczu stoi w nim woda – zaplanować grządki podwyższone.

Gleba: przed rozpoczęciem uprawy ziemię należy użyźnić i wzbogacić 
w materię organiczną, a często również odkwasić (dla większości warzyw 
najlepsze jest pH gleby w zakresie 6-7,5).

Osłony upraw: w tym celu najczęściej wykorzystywane są tunele i folie, 
ale warto pamiętać, że naturalną osłoną ogródka warzywnego (zwłaszcza od 
silnych i zimnych wiatrów) jest żywopłot. Ich rolą jest także poprawa estetyki, 
podzielenie przestrzeni, ochrona przed hałasem. Szybko rosnące krzewy, 
które można wykorzystać w tworzeniu żywopłotów to ligustr pospolity, 
karagana syberyjska, pęcherznica, czy forsycja.

Ścieżki i zagony: najprostszym i bardzo praktycznym rozwiązaniem 
jest wyodrębnienie głównej ścieżki w ogrodzie, która powinna być dość 
szeroka – nie mniej niż pół metra, biegnącej przez środek zaplanowanego 
warzywniaka. Od niej, prostopadle, w układzie północ-południe, powinny 
odchodzić zagony o szerokości nie większej jak 1,2 m, odległość między 
nimi to około 30 cm. Pamiętajmy, że w ogrodzie musimy się swobodnie 
poruszać pieląc i wykonując inne prace pielęgnacyjne, a czasami wjechać 
taczką, czy innym urządzeniem.



Nowa Wieś Głubczycka to miejscowość położona na obszarze objętym 
Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej 
Ziemi”. LGD jest ważnym partnerem w realizacji wielu społecznych, 
inspirujących wydarzeń w tym regionie – również w naszym sołectwie.

Projekt, w ramach którego powstał „Przepiśnik z Płaskowyżu” objął 
swoim zasięgiem wszystkie gminy dwóch powiatów: głubczyckiego 
i prudnickiego. Rysunki ogródków i warzyw do niniejszej edycji wykonali 
uczniowie szkoły podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łączniku (gm. Biała).

Wydawnictwo – podobnie, jak gra terenowa „(od)Nowa Wieś 
– 20 pytań na 20 lat” – będzie do pobrania na stronach internetowych: 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Głubczyckiej oraz 
LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Przepiśnik
z Płaskowyzu.


